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ЗБЕРІГАТИ І ПРИМНОЖУВАТИ
В умовах глибинних трансформацій, які переживає українське суспільство, надзвичайно важливим і необхідним є постійне і всебічне осмислення виру подій і явищ
повсякденного життя, з тим щоб збагнути його логіку, силу його “вітрів” і “течій”,
не втратити визначальні орієнтири суспільного поступу. Самопочуття, настрої,
ставлення людей до того, що відбувається в суспільстві, чинники, які визначають
структуру суспільних взаємовідносин і їх характер, – це те неозоре поле, на якому
покликана повсякденно працювати соціологічна наука, надаючи суспільству знання
для самопізнання і розуміння того, що з ним відбувається.
Серед авторитетних і відомих соціологічних установ України ось уже понад
півтора десятиріччя незмінно зберігає свої позиції Український інститут соціальних
досліджень ім. Олександра Яременка, який нині носить ім’я свого першозасновника.
Зазнавши ряду реорганізацій, діючи нині як громадська організація, Інститут послідовно дотримується традицій і курсу, які створили йому імідж серйозної і відповідальної дослідницької установи. Його продукція незмінно відповідає всезростаючим сучасним вимогам, відзначається актуальністю, різнобічністю соціологічного
аналізу, науковою добросовісністю та обґрунтованістю оцінок і висновків.
Саме завдяки цьому з УІСД ім. Олександра Яременка тісно співпрацює широке
коло досвідчених, висококваліфікованих науковців, державних, громадських установ і організацій – як вітчизняних, так і зарубіжних та міжнародних.
Серед проектів, які щойно завершені чи тривають, слід відзначити, насамперед,
такі:
• “Покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям в громаді”. Замовник
– Християнський дитячий фонд.
• “Моніторинг поведінки споживачів ін’єкційних наркотиків та жінок, які надають сексуальні послуги за плату” та “Моніторинг поведінки чоловіків, які мають
секс із чоловіками, як компонент епіднагляду другого покоління”. Реалізація проекту фінансувалася коштом двох міжнародних організацій: Ф’ючерс Груп Інтернешнл,
проект USAID|Визначення політики з питань здоров’я; Міжнародного благодійного
фонду “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні”.
• Блок запитань – “Ставлення населення до насильства, жорстокості в ЗМІ”,
“Ставлення населення до потерпілих від торгівлі людьми””, “Ставлення населення
до домашнього насильства” – в анкеті з моніторингу громадської думки. Замовник –
Міжнародний жіночий правозахисний центр “ЛаСтрада – Україна”.
• Проект ESPAD (The European School Project on Alcohol and Other Drugs –
Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин). Це низка міжнародних, так званих “шкільних опитувань”, які в Україні здійснюються за участю організаційпартнерів: Міністерство освіти та науки
України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерство охорони здоров’я України, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Всесвітня організація охорони здоров’я в Україні, Український медичний та моніторинговий центр з
алкоголю та наркотиків МОЗ України, МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу”.
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• “Рейтинг вищих навчальних закладів”. Замовник – Міжнародна кадрова
академія.
• “Актуальність поняття “соціальна відповідальність бізнесу”. Замовник –
Всеукраїнська громадська організація “Українська ліга зі зв’язків з громадськістю”.
Успішне здіснення цих і багатьох інших проектів забезпечується завдяки застосуванню широкого арсеналу найсучасніших засобів і методик проведення досліджень, наявності ефективно діючої мережі інтерв’юерів в усіх областях України,
залученню до розробки інструментарію і аналізу отриманих даних кваліфікованих
фахівців різних сфер науки і практики. Інститут здійснює також випуск наукової
літератури, видає науковий журнал “Український соціум”.
У липні цього року минуло два роки, як Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка працює без свого першого організатора і керівника...
Працює, як свідчать результати, успішно. І це – найкраще вшанування пам’яті нашого Олександра Олексійовича – світлої і дорогої нам людини.
Т.В. Бондар, заст. директора
УІСД ім. Олександра Яременка
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